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OHLÁŠENÍ K MÍSTNÍMU POPLATKU ZA OBECNÍ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
Povinné údaje o poplatníkovi:
Jméno a příjmení: ………………………………………………..

Datum narození: ……………………………….

Trvalý pobyt: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Doručovací adresa (pokud se liší od trvalého pobytu): ………………………………………………………………………………………….
Státní příslušnost: ………………………

Druh pobytu: (vyplní pouze cizinci) ……………………………………..

Telefon: ……………………………………..

E-mail: …………………………………………………………………………

Zákonný zástupce *)

Vztah: ……………………………...

Jméno a příjmení: ………………………………………………….

Datum narození: ………………………………

Trvalý pobyt: …………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Doručovací adresa (pokud se liší od trvalého pobytu): …………………………………………………………………………………………..
Státní příslušnost: ……………………..

Druh pobytu: (vyplní pouze cizinci): …………………………………….

Telefon: ……………………………………..

E-mail: ………………………………………………………………………..

*) Osoba, která splnila ohlašovací povinnost za poplatníka z důvodu věku či zdravotního stavu (tzn. zákonný zástupce či soudem určený opatrovník) nebo osoba
oprávněná jednat v poplatkových věcech jménem právnické osoby.

Přihlašuji se k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, protože:
 jsem v obci přihlášen k pobytu.
 jsem cizinec, kterému byl povolen trvalý pobyt.
 jsem cizinec, který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce.
 jsem cizinec, který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území
podle zákona o azylu anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné
ochraně cizinců.
 jsem cizinec, kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné
ochrany cizinců.

 vlastním v obci nemovitou věc zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve
které není přihlášená žádná fyzická osoba, a která je umístěna na území obce.
část obce: ……………………………………………

ulice: ………………………………………….

číslo bytu: …………………………………………..

č. p./č. e.: …………………………………..

Druh nemovitosti:

☐ Rodinný dům

☐ Bytová jednotka

☐ Rekreační

Vznik poplatkové povinnosti od *): ………………………………………
*) datum povolení trvalého nebo jiného druhu pobytu nebo datum nabytí nemovitosti, případně od kdy není v nemovitosti hlášena žádná osoba k
trvalému/jinému druhu pobytu.

POUČENÍ:
Podle Obecně závazné vyhlášky města Vlašim č. 3/2021, čl. 4 je každý povinen splnit ohlašovací povinnost k místnímu poplatku za obecní system odpadového
hospodářství nejpozději do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti. Za nesplnění ohlašovací povinnost může být uložena pokuta dle ust. § 247a zák. č.
280/2009 Sb., daňový řád ve výši až 500 000 Kč.
PROHLÁŠENÍ:
Prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v přiznání k místnímu poplatku za obecní system odpadového hospodáství jsem uvedl/a podle nejlepšího vědomí a svědomí,
jsou úplné a pravdivé a jsem si vědom/a právních důsledků v případě uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů.
Beru na vědomí, že dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, oznámím tuto změnu nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
Souhlasím se zpracováním a využitím osobních údajů a telefonního čísla, emailu, doručovací adresy v evidenci místního poplatku za obecní system odpadového
hospodářství.

Ve Vlašimi dne: ………………………………….

Podpis: ………………………………………………….

